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MITYNG LEKKOATLETYCZNY „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM Z KRAKÓW ATHLETICS TEAM” 

1. Cel imprezy: popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. 

2. Kierownictwo i organizator: Kraków Athletics Team. 

3. Miejsce: hala lekkoatletyczna SP 91, os. Handlowe 4 (wejście od strony hali sportowej). 

4. Termin: 23.02.2022: 

❖ zbiórka przed halą sportową: 16.30; 

❖ wejście do szatni: 16:35; 

❖ wejście na halę lekkoatletyczną: 17:00 

Na halę lekkoatletyczną wnosimy tylko i wyłącznie: 

- woda w oznakowanej butelce lub bidonie (zabezpieczenie przed pomyłką płynu); 

- kolce lekkoatletyczne. 

5. Program Mityngu Lekkoatletycznego „I Ty Możesz Zostać Mistrzem Kraków Athletics Team”: 

Dzieci Młodsze (U10 i młodsi): 

Dziewczyny - 60, skok w dal ze strefy. 

Chłopcy - 60, w dal ze strefy. 

Dzieci Młodsze (U12 i młodsi): 

Dziewczyny - 60, skok w dal ze strefy. 

Chłopcy - 150, skok w dal ze strefy. 

Dzieci Starsze (U14): 

Dziewczyny - 60, skok w dal ze strefy lub skok wzwyż. 

Chłopcy - 60, skok w dal ze strefy lub skok wzwyż. 

Młodzicy (U16): 

Dziewczyny - 60, skok w dal ze strefy lub skok wzwyż. 

Chłopcy - 60, skok w dal ze strefy lub skok wzwyż. 
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6. Warunki uczestnictwa: w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy uczestniczący w zajęciach 

lekkoatletycznych we współpracy z KAT z poniższych kategorii wiekowych: 

• U16 (rocznik 2007-2008), 

• U14 (rocznik 2009-2010), 

• U12 (rocznik 2011-2012), 

• U10 (rocznik 2013 i młodsi), 

Zawodnicy mają prawo startu w 2 konkurencjach. 

7. Sposób rozgrywania konkurencji: we wszystkich konkurencjach biegowych zostaną rozegrane 

od razu finały lub serie na czas. Rozstawienie w biegach dokonywane będzie losowo zgodnie 

z rocznikiem. 

Kolejność rozgrywania biegów wg rocznika od najstarszych do najmłodszych w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

W skoku w dal zawodnikom przysługuje poniższa liczba prób: 

• U16-U14 – 3 próby 

• U12-U10 – 2 próby, 

8. Nagrody za uczestnictwo: dla wszystkich uczestników zostaną wręczone okolicznościowe 

dyplomy. 

9. Zgłoszenia: poprzez panel zgłoszeniowy w Systemie STARTER PZLA. 

10. Inne: 

✓ Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że: 

❖ zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

❖ jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma znamion infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, 

❖ został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa 

w zawodach sportowych w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wirusa COVID-

19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.). 

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator 


